
 

                                                                                                                           

 
 
Seja se je začela ob 13.00 uri. 
 
 
Prisotnost: po istoimenski listi prisotnosti. Odbor ni sklepčen. 

Ostali prisotni: Jadranka Zupanc in Jernej Zupančič - strokovna služba GO SVIZ, Branimir Štrukelj -
glavni tajnik SVIZ. 

Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika pretekle seje 

3. Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo delovni čas svetovalnih delavcev  

4. Razno (pedagoško delo, razredništvo) 

 

Sejo je vodila predsednica Koordinacijskega odbora sekcije SVIZ, ga. Darinka Dekleva. 

Seja se je pričela ob 15.00 uri. 

 
 
Ad 1)   

Prisotni so sklenili, da najprej obravnavajo vsebino širšega urejanja zaposlovanja svetovalnih delavcev 
VIZ zavodih kot točko dve dnevnega reda. V okviru te točke bi obravnavali tudi poročilo članice, ki se 
je udeležila tozadevnega delovnega sestanka na MIZŠ. Zato so kot drugo točko dnevnega reda 
preimenovali v urejanje dela in normativov svetovalnih delavcev. Zgolj s to spremembo je bil sprejet 
predlagani dnevni red. 

 

Ad 2) 

Članica je poročala o pogovoru na MIZŠ, kjer so predstavnice Društva šolskih svetovalnih delavcev 
Slovenije in sekcije svetovalnih delavk SVIZ predstavile delovna področja svetovalnih delavcev (SD) in 
spremembe del v zadnjih desetletjih. Vsaka stran je predstavila svoje poglede in stališča, sklenjenih 
pa je bilo nekaj okvirnih dogovorov o nadaljnjem (so)delovanju. Tako na področju prenove kariernega 
sistema (kjer lahko pošiljamo ideje in pripomni na področni pravilnik), do priprave nabora nalog SD za 
nameravano analizo delovanja svetovane službe, omenjena je bila tudi supervizija, ki naj bi jo 
pripravljal ZRSŠ. Dogovorjeno je bilo, da se poskušamo ponovno srečati junija letos. 

Prisotni so ugotovili, da je bil odziv MIZŠ ustrezen, morda celo preveč ugoden. Pogovor je bil 
pomemben, da MIZŠ prejme uvid v praktično delo svetovalnih delavcev. 

Namen sekcije je, da se poda tudi predlog za izboljšanje normativov za svetovalne delavce. 

Jadranka Zupanc je obrazložila, kaj določajo normativi nasploh in kaj za svetovalne delavce. Določajo 
obseg zaposlitve pavšalno glede na sistemizirana dela in naloge, predvidene obsege del, finančna 
sredstva ter politiko zaposlovanja delavcev v zavodih VIZ. Predlog sprememb mora te vidike vzeti v 
obzir in jasno opredeliti način določitve obsega zaposlitve. 

Prisotni člani so se dogovorili, da bodo delovali v smeri spremembe normativov za svetovalne 
delavce, ki jih bodo utemeljevali skozi smernice in dejanska dela ter naloge, ki jih opravljajo v okviru 
zaposlitve. V okviru dogovora z MIZŠ bodo do naslednje seje dopisno oblikovali seznam del od vrtcev 

Z A P I S N I K 

seje koordinacijskega odbora sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ, ponedeljek, 5. junij 
2019 ob 15.00, sedež GO SVIZ, Oražnova 3, Ljubljana. 

 



do srednjih šol. Seznam in obseg del bodo skušali podkrepiti z morebitnimi že opravljenimi 
raziskavami na tem področju. Na tej podlagi bodo MIZŠ posredovali nabor del oz. pripravili predlog 
spremembe normativov z obrazložitvami. Slednji bi bili posredovani na MIZŠ s strani SVIZ. 

 

Ad 3)  

Jadranka Zupanc, strokovna delavka GO SVIZ za pravne zadeve, je predstavila, pravne podlage, ki 
urejajo delovni čas delavcev. To so večinoma določbe Zakona o delovnih razmerjih-1, vodenje 
evidenc o delu in delovnem času pa ureja poseben zakon o evidencah na področju dela in socialne 
varnosti. Zakonodaja ureja pravice vseh zaposlenih v RS na enak način. Nekaj podrobnejši določb smo 
sedaj zgolj za učitelje zapisali v KPVIZ, ki pa se v večini nanašajo na neenakomerno razporejanje 
delovnega časa. Ta ureditev se v določenem delu lahko smiselno uporablja za ostale strokovne 
delavce v VIZ (svetovalni delavci, knjižničarji). A le takrat, ko je njihov delovni čas dejansko 
neenakomerno razporejen na ravni šolskega leta (torej če so tudi ti delavci 'doma' v večjem obsegu, 
kot znaša njihov letni dopust, med trajanjem pouka pa opravijo več ur dela in se v tem smislu 
prenašajo ure med delovnimi tedni oz. meseci). Možnost smiselne uporabe je tako odvisna od načina 
organizacije dela teh delavcev na posamezni šoli.  

Prisotni so postavil vprašanja, kako je z urejanjem dela izven prostorov delodajalca za svetovalne 
delavke. Na podlagi vprašanj članic je strokovna služba GO SVIZ obrazložila, da KPVIZ ureja 
opravljanje del izven prostorov zavoda le za učitelje, in še to zgolj za točno določena dela in naloge. 
Slednje temelji na dolgoletnem dejanskem stanju, ko so praktično vsi učitelji te naloge opravljali bolj 
ali manj doma. Nemalokrat tudi zaradi tega, ker niso izpolnjeni ustrezni pogoji za opravljanje teh del v 
prostorih zavoda. Imajo pa učitelji pravico, da izbirajo oz. da opravijo to delo tudi v prostorih zavoda, 
v kolikor to sporočijo delodajalcu. Če bi želeli to pravico urediti na smiselno enak način tudi za druge 
delavce, bi se morala spremeniti KVPIZ (za katero je potrebno soglasje Vlade RS). Imajo pa ti delavci 
že danes možnost, da se uredi izvajanje dela na domu preko določb ZDR-1 v dogovoru z 
delodajalcem. 

Prisotnim se je pridružil tudi Branimir Štrukelj, ki je prisotne pozdravil in na kratko predstavil aktualno 
dogajanje. 

Prisotni so predstavili prakse dela izven zavoda v svojih zavodih. Izkazalo se je da so prakse različne. 
Postavljalo se je vprašanje, ali je možna enotna ureditev tega področja oziroma da je dejansko veliko 
odvisno od svetovalnih delavcev in ravnateljev posameznega zavoda.  

 

Ad 4) 

Člani do se dogovorili za način zbiranja del in nalog svetovalnih delavcev, za namen obveščanja MIZŠ 
ter pripravo normativov. Glavni tajnik SVIZ je dejal, da je potrebno to čim bolje pripraviti in da naj na 
podlagi teh nalog in potrebnega časa za njihovo izvajanje pristopimo k pripravi predloga normativov. 
Prisotni so se strinjali, da nima smisla hiteti in poleti posredovati nabora nalog MIZŠ. Dogovorjeno je 
bilo, da se odbor ponovno sestane v jeseni. 

Druge razprave ni bilo. 

 

Seja se je zaključila ob 17.00 uri. 

 
Zapisal:          Predsednica: 
Jernej Zupančič         Darinka Dekleva l. r.  
 
 


